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 OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N  
ซุปตาร ์เซเลบรติ ี9 หมูบ่า้นชริาคาวาโกะ 

กาํหนดการเดนิทางเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 2565 

 
โดยสายการบนิแอรเ์อเชยีเอ็กซ ์(XJ) 

เยอืน ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิเสาโทรอิพินัตน้แหง่เกยีวโต 
ไฮไลท!์! ชมใบไมเ้ปลีMยนสที ีMสวยทีMสดุในภมูภิาค ณ หบุเขาโครงัเค 

ชอ้ปปิS ง ซาคาเอะ ยา่นชอ้ปปิS งใจกลางเมอืงนาโกยา่ 
เทีMยวเมอืงแหง่สายนํ Sา เมอืงกโุจฮาจมิงั 

ชม หมูบ่า้นมรดกโลกการนัตโีดย UNESCO ณ ชริาคาวาโกะ 
เดนิชวิ เมอืงเกา่ทาคายามา่ ฉายา Little Kyoto ณ ถนนซนัมาจซิูจ ิ 
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ชมปราสาททอง ณ วดัคนิคะคจุ ิแหง่เกยีวโต 

สมัผสัวฒันธรรมญีMปุ่ น เรยีนรูพ้ธิชีงชา ณ วดัเฮอนั 
ชมความยิMงใหญ ่ของปราสาทโอซากา้  

ชอ้ปปิS งจใุจ ณ EXPO City และยา่นชนิไซบาช ิ 
พรอ้มเช็คอนิ ป้ายกลูโิกะแมน แหง่โดทงโบร ิ

มนํี SาดืMมบรกิารบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

ที>น ั>งจาํนวน กรุป๊ละ 34 ทา่น 

ราคาไมร่วมคา่วซีา่และคา่บรกิาร เก็บเพิ>มทา่นละ 1,575 บาท 
**คา่บรกิารเป็นคา่บรกิารที0ตอ้งชําระใหก้บัทาง VFS (ตวัแทนรบัแทนยื0นวซีา่ญี0ปุ่ น)  

วนัเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่ พกัเดี7ยว   

01-05 ตลุาคม 2565 BUS1**HOT PRICE 29,888.- 7,900.- 
 

 

01-05 ตลุาคม 2565 BUS2**HOT PRICE 29,888.- 7,900.- 
 

 

08-12 ตลุาคม 2565 BUS1 31,888.- 7,900.- 
 

 

08-12 ตลุาคม 2565 BUS2 31,888.- 7,900.- 
 

 

15-19 ตลุาคม 2565 BUS1 30,888.- 7,900.- 
 

 

15-19 ตลุาคม 2565 BUS2 30,888.- 7,900.- 
 

 

22-26 ตลุาคม 2565 BUS1**วนัปิยะฯ 35,888.- 7,900.- 
 

 

22-26 ตลุาคม 2565 BUS2**วนัปิยะฯ 35,888.- 7,900.- 
 

 

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2565 BUS1 32,888.- 7,900.- 
 

 

29 ตลุาคม-02 พฤศจกิายน 2565 BUS2 32,888.- 7,900.- 
 

 

05-09 พฤศจกิายน 2565 BUS1 32,888.- 7,900.- 
 

 

05-09 พฤศจกิายน 2565 BUS2 32,888.- 7,900.- 
 

 

12-16 พฤศจกิายน 2565 BUS1 32,888.- 7,900.- 
 

 

12-16 พฤศจกิายน 2565 BUS2 32,888.- 7,900.- 
 

 

19-23 พฤศจกิายน 2565 BUS1 32,888.- 7,900.- 
 

 

19-23 พฤศจกิายน 2565 BUS2 32,888.- 7,900.- 
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>>สภาพอากาศเป็นเพยีงการพยากรณ์ อาจมกีารเปลี7ยนแปลงได ้ควรเช็คในใบนดัหมายอกีคร ั[ง<< 
** ปล. ไมม่รีาคาเด็ก เนื7องจากเป็นราคาพเิศษ / Infant เด็กอายตุํ7ากวา่ 2 ปี โปรดสอบถาม** 

 ราคานี[ไมร่วมคา่ทปิทา่นละ  1,200 บาท/ทา่น/ทรปิ** 
วนัแรก      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ  ประเทศไทย  

22.30 น. พรอ้มกันที- ทา่อากาศยานสุวรรณภูม ิช ั[น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร ์F สายการบนิแอร์
เอเชยี เอ็กซ ์เจา้หนา้ที-ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอํานวยความสะดวกในการเชค็อนิ 

 
วนัที7สอง   ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญี7ปุ่ น - เมอืงเกยีวโต - ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ– 

นาโกยา่ - หบุเขาโครงัเค - ชอ้ปปิ[ งซาคาเอะ 

 01.15 น. เหนิฟ้าสู ่เมอืงโอซากา้ ประเทศญี7ปุ่ น โดยเที-ยวบนิที- XJ612 
สายการบิน AIR ASIA X ใชเ้ครื-อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที-นั- ง จัดที-นั- งแบบ 3-3-3  
(นํVาหนักกระเป๋า 20 กก./ทา่น หากตอ้งการซืVอนํVาหนักเพิ-ม ตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ย)  

บรกิารอาหารและเครื7องดื7มบนเครื7อง 
08.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญี7ปุ่ น นําทา่นผา่นขั Vนตอนการตรวจ

คนเขา้เมืองและศุลกากร เรียบรอ้ยแลว้ (เวลาที7ญี7ปุ่ น เร็วกว่าเมอืงไทย 2 ช ั7วโมง กรุณาปรับ
นาฬกิาของทา่นเพื-อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สําคญัมาก!! ประเทศญี7ปุ่ นไมอ่นญุาต
ใหนํ้าอาหารสด จาํพวก เนื[อสตัว ์พชื ผกั ผลไม ้เขา้ประเทศ หากฝ่าฝืนมโีทษปรบัและจบั 
 เดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (Kyoto) เมอืงหลวงเกา่ของประเทศญี-ปุ่ น มชีื-อเสยีงระดับโลกในเรื-องของ
วัฒนธรรมที-ประณีต ศลิปะแบบญี-ปุ่ นอย่างแทจ้รงิ มีมนตเ์สน่หแ์บบชนบทญี-ปุ่ น ปัจจุบันเป็นเมือง
ทอ่งเที-ยวที-เป็นนยิมของคนทั-วโลก (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั-วโมง) 
จากนัVนสู ่ศาลเจา้ฟชูมิอินิาร ิ(Fushimi Inari Shrine or Fushimi Inari Taisha) ศาลเจา้เสา
โทรอิพัินตน้แหง่เกยีวโต (จรงิๆมเีป็นหมื-นๆ ตน้) หรอืที-คนไทยชอบเรยีกกันวา่ ศาลเจา้จิVงจอก หรอื 
ศาลเจา้แดง เป็นศาลเจา้ชนิโตสรา้งถวายแด ่เทพอนิาร ิซึ-งเป็น เทพแหง่พชืพันธุธ์ัญญาหารของญี-ปุ่ น 
ชว่ยบันดาลในหลายเรื-องตั Vงแต่ พชืพันธุง์อกงาม, คา้ขายรุ่งเรอืง, คลอดบุตรปลอดภัย, โรคภัยหาย
ป่วย และชว่ยในเรื-องการขอใหส้อบผา่น เป็นตน้ ศาลเจา้แหง่นีV มชีื-อเสยีงโดง่ดังจาก เสาโทรอิสิแีดง 
เรยีงตัวกนัจํานวนหลายหมื-นตน้จนเป็นทางเดนิไดทั้-วทั Vงภเูขาอนิาร ิตามตํานานเลา่สูว่า่ โดยปกตแิลว้
เทพอนิารจิะไม่สื-อสารกับมนุษยเ์องโดยตรง แต่จะสื-อสารผ่านบรวิารของท่าน นั-นคอื สุนขัจ ิ[งจอก 
(คทิสเึนะ 狐) นั-นเอง ทําใหม้รีูปปัVนของสนัุขจิVงจอกตั Vงเรยีงรายเต็มไปหมด จนคนทั-วไป นยิมเรยีก 
ศาลเจา้แหง่นีVวา่ ศาลเจา้จิVงจอก อสิระใหท้า่นขอพรและถา่ยรปูภาพตามอธัยาศยั  

เที7ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (1)  
นําท่านสู่ เมอืงนาโกยา่ (Nagoya) เป็นตัวเมอืงของจงัหวดัไอจ ิมปีระชากรอาศัยอยู่มากกว่า 2 
ลา้นคน เป็นเมืองศูนย์รวมการคา้และการคมนาคมที-สําคัญแห่งหนึ-งของญี-ปุ่ น (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3 ชั-วโมง)  จากนัVนนําทา่นสู ่หบุเขาโครงัเค (Korankei Gorge) เป็นหนึ-งในจดุชมใบไม ้
 

26-30 พฤศจกิายน 2565 BUS1 32,888.- 7,900.- 
 

 

26-30 พฤศจกิายน 2565 BUS2 32,888.- 7,900.- 
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เปลี-ยนสทีี-ดทีี-สดุในภมูภิาคชบู ุหบุเขาอยูใ่นหมูบ่า้นอะสเุกะ มสีายนํVาโอบลอ้มภเูขาอโิมร ิที-ความสงู  
254 เมตร ดา้นบนเป็นที-ตั Vงของวดัโคจะคจุ ิเลา่กนัวา่กวา่ 300 ปี ที-แลว้ เจา้อาวาสวดัโคจะคจุ ิเริ-มปลกู
ตน้เมเปิVลบรเิวณวัด ต่อมาชักชวนชาวบา้นใหม้าชว่ยปลูกเพิ-มเตมิจนเต็มหุบเขา ถงึวันนีVมตีน้เมเปิVล
มากกว่า 4000 ตน้ ในช่วงฤดูใบไมร้่วงเหล่าใบเมเปิVลจะเปลี-ยนสสีวยสะพรั-งทั-วหุบเขา ไฮไลท!์!
เสน้ทางรมิแมนํ่Vาโทโมเอะ ซึ-งมสีะพานไมไ้ทเกะสเึคยีวเป็นฉากเดน่ และเป็นสะพานสญัลักษณ์ประจํา
โครังเค ถอืเป็นจุดที-สวยที-สดุของหุบเขาแห่งนีV ใกลก้ันม ีหมูบ่า้นซนัชู อะสุเกะยาชกิ ิ(Sanshu 
Asuke Yashiki Village) เป็นพพิธิภัณฑป์ระเพณีพืVนบา้นที-รวบรวมและเก็บรักษาบา้นเก่าไวใ้น
บรรยากาศเหมอืนหมูบ่า้น ชมวถิชีวีติของคนชนบท เชน่ เลีVยงวัว ปลกูผัก มชีา่งฝีมอืนั-งทํางานในบา้น
แตล่ะหลัง กลงึไม ้สานตะกรา้ ตมีดี ยอ้มผา้ ทํากระดาษสา ทําร่ม เผาถ่าน ผูเ้ขา้ชมสามารถเขา้ร่วม
สัมผัสประสบการณ์กจิกรรมตา่งๆ ที-จัดขึVนในบา้นแตล่ะหลังไดอ้ยา่งใกลช้ดิ (ไมร่วมคา่เขา้หมูบ่า้น 
ผูใ้หญค่นละ 300 เยน เด็ก 100 เยน เปิดบรกิาร 9.00 -17.00 น.)  
**หมายเหต ุชว่งพคีของโครงัเค คอืกลางถงึปลายเดอืนพฤศจกิายน แตถ่งึแมไ้มใ่ชช่ว่งพคี 
ธรรมชาตทิี7น ี7ก็สวยงามและสามารถชมไดต้ลอดท ั[งปี 
จากนัVนอสิระใหท้า่นชอ้ปปิVง ยา่นซาคาเอะ (Sakae) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั-วโมง) เป็นยา่น
ธรุกจิการคา้ โดยเฉพาะแหลง่ราตร ีเชน่ คลับและบาร ์มหีา้งสรรพสนิคา้มัตสซึาคายะ หรอื เมอืงใต้
ดนิ (Central Park) แหล่งรวมแฟชั-นและรา้นคา้สุดเก๋มากมาย เช่น รา้นเสืVอผา้, รา้นของใช ้
กระจุกกระจิก, รา้นซาลอนความงาม เป็นตน้ แฟนๆไอดอลญี-ปุ่ น หา้มพลาด ตอ้งมาเยือน
หา้งสรรพสนิคา้ซันไชน์ ซาคาเอะ ซึ-งเป็นจุดศูนยก์ลางแหล่งรวมความบันเทงิมากมาย ที-ม ีGrand 
Canyon ฮอลลจั์ดคอนเสริต์ศลิปินไอดอลและยงัเป็นคาเฟ่ นอกจากนีVที-นี-ยงัเป็นสถานที-ตั Vงของ “ชงิชา้
สวรรค ์Sky Boat” แลนดม์ารค์ของยา่นนีVอกีดว้ย อสิระเพลดิเพลนิยา่นนีVตามอธัยาศยั  

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
พกัที7 The B Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 

 
วนัที7สาม เมอืงนาโกยา่ - เมอืงกุโจฮาจมิงั – หมู่บา้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ – เมอืงทาคายามะ – 

ถนนซนัมาจซูิจ ิ– เมอืงนาโกยา่  
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เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (2) 

นําทา่นสู ่เมอืงกโุจฮาจมิงั (Gujohachiman) (ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 1.40 ชั-วโมง)
เสน่หข์องที-นี-เต็มไปดว้ยกลิ-นอายวัฒนธรรมแบบญี-ปุ่ น มทัี Vงเมอืงเกา่ที-เรยีงรายกนั และมรีางนํVาจํานวน
มากจนถกูเรยีกวา่เป็นเมอืงแหง่สายนํ[า เมื-อเดนิเลน่ไปในเมอืงนีVจะสงัเกตเห็นไดว้า่มรีางนํVาไหลผา่น
ทั-วทั Vงเมอืง อสิระใหท้า่นชม เมอืงกุโจ ตามอัธยาศัย ใหท้า่นเพลดิเพลนิกับการชม พพิธิภัณฑเ์ล็กๆ 
แกลเลอรี- วัด ศาลเจา้ อกีทั Vงยังมเีทศกาลเตน้รําฤดูรอ้นอันโด่งดัง นอกจากนีVเมอืงกุโจขึVนชื-อเรื-อง
เมอืงแหง่อาหารจําลอง ปรมิาณการผลติอาหารจําลองนัVนเป็นที-หนึ-งในญี-ปุ่ น โมเดลอาหารที-เห็น
ตามรา้นกนิดื-มในญี-ปุ่ นนัVนถกูผลติจากที-นี-กวา่ครึ-งเลยทเีดยีว ถอืไดว้า่แหลง่ทอ่งเที-ยวนี-มคีรบทัVงสาย
ชลิ สายธรรมชาตแิละสายวัฒนธรรม (สถานที7ทอ่งเที7ยงบางแหง่อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิ7มเตมิ ราคา
ไมร่วมกบัคา่ทวัร)์ นําทา่นเดนิทางสูร่า้นอาหาร (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.10 ชั-วโมง) 

เที7ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (3)  
 จากนัVนนําท่านสู ่หมูบ่า้นมรดกโลก ชริาคาวาโกะ (Shirakawa-go) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
50 นาท)ี เมอืงที-เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศญี-ปุ่ น เป็นหมูบ่า้นชาวนาที-มรีปูรา่งแปลกตา
ติดอันดับ The most beautiful village in Japan และเป็นเมืองมรดกโลกที-มีชื-อเสียงแห่งหนึ-ง 
ไฮไลท!์! หมู่บา้นแบบกัชโชสคึุร ิเป็นบา้นชาวนาโบราณที-มอีายุมากกว่า 250 ปี คําวา่ กชัโช  มี
ความหมายวา่ พนมมอื ซึ-งเป็นการบง่บอกถงึลักษณะ รูปแบบของบา้นที-มหีลังคามงุดว้ยฟางขา้วที-
ทํามมุชนัถงึ 60 องศา คลา้ยสองมอืที-ประนมเขา้หากนั ตวับา้นมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร กวา้ง 10 
เมตร ทั Vงหลังถูกสรา้งขึVนโดยไม่ใชต้ะปู ต่อมา ในปีค.ศ. 1995 องคก์รยูเนสโกขึ[นทะเบยีนใหช้ิ
ราคาวาโกะเป็นมรดกโลก  จากนัVนออกเดนิทางสู ่เมอืงทาคายามะ (Takayama) จงัหวดักฟิุ 
เมอืงเล็กๆ ที-โอบลอ้มไปดว้ยภูเขาและธารนํVาใสจํานวนมาก อบอวลไปดว้ยแหล่งประวัตศิาสตรแ์ละ
วัฒนธรรมอันอดุมสมบรูณ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั-วโมง) อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ถนนซนัมาจซูิ
จ ิ(Sanmachi-Suji Street) ซึ-งถูกขนานนามว่าเป็น ลติเติVลเกยีวโต หรอื เกยีวโตนอ้ย เป็นย่าน
เมอืงเก่าแก่ที-ยังคงอนุรักษ์ไวซ้ ึ-งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดตีของชาวญี-ปุ่ นไดอ้ย่าง
สมบรูณ์ บา้นเรอืน, รา้นคา้, คาเฟ่และโรงสาเก สรา้งขึVนดว้ยไมแ้บบโบราณ และยังคงบรรยากาศแบบ
สมัยเอโดะไว ้นอกจากนีVยังม ีวดั, ศาลเจา้, สะพานและตลาดเชา้ที-คกึคกัเต็มไปดว้ยผูค้น ตวัเมอืงสวย
สะอาด ทันสมัย และมสีภาพธรรมชาตอินัอดุมสมบรูณ์  
เดนิทางกลบัเมอืงนาโกยา่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30  ชั-วโมง) 

เย็น อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั 
พกัที7 The B Nagoya  หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั 
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วนัที7ส ี7  ศาลเจา้เฮอนั - การเรยีนพธิชีงชาญี7ปุ่ น - วดัคนิคะคุจ ิ- เมอืงโอซากา้ - เอ็กซโ์ปซติี[ - 

ปราสาทโอซากา้ (ดา้นนอก) - ชอ้ปปิ[ งชนิไซบาช ิ

   
เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (4) 
07.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงเกยีวโต (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชั-วโมง) นําทา่นสู ่ศาลเจา้เฮอนั (Heian 

Shrine) ศาลเจา้แห่งนีVนั Vนถูกสรา้งขึVนเพื-อใหร้ะลกึถงึจักรพรรดคิามมุและจักรพรรดิ�โคเมอ ิผูท้ี-มี
ความสําคัญตอ่เมอืงเกยีวโตอย่างมาก เนื-องจากเป็นจักรพรรดอิงคแ์รกและองคส์ดุทา้ยของเกยีวโต 
โดดเดน่ดว้ยสถาปัตยกรรมในยคุเฮอัน โดยเฉพาะเสาและประคโูทรอิยิักษ์สแีดงที-ตั Vงอยูด่า้นหนา้ของ
วัด มสีแีดงสดใสมองเห็นมาแตไ่กล ไฮไลท!์!! จากนัVนสมัผัสวัฒนธรรมดั Vงเดมิของชาวญี-ปุ่ น นั-นก็คอื 
การเรยีนพธิชีงชาญี7ปุ่ น (Japanese tea ceremony หรอืภาษาญี7ปุ่ นเรยีกวา่ Sado) โดยการ
ชงชาตามแบบญี-ปุ่ นนัVน มขีั Vนตอนมากมาย เริ-มตั Vงแตก่ารชงชา การรับชา และการดื-มชา ทกุขั VนตอนนัVน
ลว้นมพีธิ ีรายละเอยีดที-บรรจงและสวยงามเป็นอยา่งมาก พธิชีงชานีV ไมใ่ชแ่ครั่บชมอยา่งเดยีว ยังเปิด
โอกาสใหท้า่นไดม้สีว่นรว่มในพธิกีารชงชานีVอกีดว้ย 
จากนัVนสู ่วดัคนิคะคุจ ิ(Kinkakuji)	(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี หรอื	วดัทอง 
หรอื วดัอคิควิซงั ที-คนไทยนยิมเรยีก เดมิสรา้งขึVนเพื-อใชเ้ป็นบา้นพักของทา่นโชกนุอาชกิากะ โยชมิิ
สแุละทา่นมคีวามตั Vงใจยกบา้นพักแหง่นีVใหเ้ป็นวัดนกิายเซนภายหลังจากที-ทา่นเสยีชวีติ คนไทยนยิม
เรยีกกนัวา่ วัดทอง เนื-องจากที-วัดนีVจะมอีาคารหลักเป็นสทีองเกอืบทัVงหลังตั Vงโดดเดน่อยูก่ลางนํVา ทํา
ใหเ้กดิเป็นเงาสะทอ้นกับพืVนนํVาเบืVองหนา้ จนเกดิเป็นภาพที-สวยงามเป็นอกีสัญลักษณ์หนึ-งของเมอืง
เกยีวโต 
เดนิทางสู ่เมอืงโอซากา้ (Osaka) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั-วโมง)  เมอืงที-มขีนาดเศรษฐกจิ
ใหญเ่ป็นอนัดับ 2 และมปีระชากรมากเป็นอนัดบั 3 ของประเทศญี-ปุ่ น ตั Vงอยูใ่นภาคคนัไซบนเกาะฮนช ู
ประเทศญี-ปุ่ น ปัจจุบันเมอืงโอซากา้มสีถานที-ทอ่งเที-ยวมากมาย มแีหลง่ชอ้ปปิVงยอดนยิม มสีวนสนุก
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ขนาดใหญ่ ทั Vงยังมีอาหารที-เป็นเอกลักษณ์ เช่น ทาโกะยากิ โอโคโนมิยากิ (พิซซ่าญี-ปุ่ น)  
และ คชุคิตัส ึ 
อสิระใหท้า่นเดนิชอ้ปปิVง ณ เอ็กซโ์ปซติี[ (Expo City) ศนูยร์วมความบนัเทงิที-ยิ-งใหญท่ี-สดุแหง่หนึ-ง
ของประเทศญี-ปุ่ น เอ็กซโ์ปซติีVเป็นสว่นหนึ-งของสวนสาธารณะที-สรา้งขึVนเพื-อระลกึถงึงานเวลิดเ์อ็กซโ์ป 
ที-จัดขึVนเมื-อปีค.ศ. 1970 มเีนืVอที-ทั Vงหมดราวๆ 172,000 ตารางเมตร ภายในพืVนที-แหง่นีVมแีหลง่ความ
บันเทงิมากมาย ภายใตค้อนเซ็ปต ์fusing the enjoyment of playing, learning, and discovering 
ทา่นสามารถเพลดิเพลนิกบักจิกรรมตา่งๆ ทั Vงชอ้ปปิVง กนิขา้ว หรอืแมแ้ตถ่า่ยรปูไดต้ามอธัยาศยั 
 เอ็กซโ์ปซติี[ ไดแ้บง่ออกเป็น 8 โซนดว้ยกนั ดงันี[ 

1. NIFREL พพิธิภัณฑส์ตัวนํ์Vา จัดแสดงสตัวต์า่ง ๆ ในรปูแบบการนําเสนองานศลิปะ และยังให ้
นักทอ่งเที-ยวไดส้มัผัสกบัสตัวอ์ยา่งใกลช้ดิ 
2. Osaka English Village ชมุชนสําหรับคนรักภาษาองักฤษ เปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้รยีนรู ้
ภาษาองักฤษในรปูแบบที-ไมซํ่Vาใคร ทา่มกลางบรรยากาศของเมอืงตา่ง ๆ จากทั-วทั Vงอเมรกิา 
3. Pokemon Expogym สวนสนุกของโปเกมอนแหง่แรกในญี-ปุ่ น ที-จะทําใหค้ณุหลงใหลและ
ผจญภยัไปกบัการต์นูตวัโปรด 
4. Orbi สถานที-แหง่การเรยีนรูธ้รรมชาต ิ
5. Entertainmentfield สวนสนุกภายใตค้อนเซ็ปต์ Shaun the Sheep ซึ-งเป็นภาพยนตร์
การต์นู 
6. 109 Cinemas Osaka-Expocity โรงภาพยนตรส์ดุทันสมัย 
7. ANIPO สวนสนุกสดุน่ารัก ภายในมชีงิชา้สวรรค ์Redhorse Osaka wheel ซึ-งเป็นชงิชา้ที-มี
ความสงูมากถงึ 120 เมตร  
8. Lalaport Expocity แหลง่ชอ้ปปิVงสนิคา้แบรนดต์า่งๆ มากกวา่ 100 รา้น พรอ้มทัVงรา้นอาหาร 
รา้นกาแฟ และอื-น ๆ อกีมากมาย 

เที7ยง อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

 
เดนิทางสู ่ปราสาทโอซากา้ (Osaka Castle) (ดา้นนอก) (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 
เป็นหนึ-งในแลนดม์ารค์สําคัญของเมอืงโอซากา้ หอคอยปราสาทจะมอียู่ดว้ยกันทั Vงหมด 8 ชั Vน ตัว
ปราสาทถูกลอ้มรอบดว้ยกําแพงหนิคอนกรตี, คนํูVา และสวนนชิโินมารุซึ-งอยูท่างป้อมตะวักตก ความ
งดงามของปราสาท ถอืวา่เป็นสญัลักษณ์ของเมอืงโอซากา้ ที-นักทอ่งเที-ยวทั-วโลกตา่งใหค้วามสนใจ
ที-จะมาเยอืนและชมตลอดทัVงปี 
 จากนัVนอสิระชอ้ปปิV ง ย่านชนิไซบาช ิ(Shinsaibashi) บรเิวณแหล่งชอ้ปปิV งแห่งนีVมีความยาว
ประมาณ 600 เมตร เต็มไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นแฟรนไชส ์รา้นเครื-องสําอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า
นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสืVอผา้สตรทีแบรนดทั์ Vงญี-ปุ่ นและตา่งประเทศ เชน่ Zara 
H&M Beans ABC Mart เป็นตน้ เรยีกวา่มทีกุอยา่งที-ตอ้งการรวมกนัอยูบ่รเิวณนีV ใกลก้นัทา่นสามารถ 
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เดนิไปยัง ยา่นโดทงโบร ิ(Dotonbori)  ยา่นบนัเทงิยามคํ-าคนืตลอดแนวถนนเลยีบคลองโดทงโบร ิ 
จากสะพานโดทงโบรบิาชไิปจนถงึสะพานนปิปนบาช ิไฮไลท!์!! ใครๆ ก็เช็คอนิ ถา่ยภาพคู ่ป้ายกลู ิ
โกะแมน หรือ ป้ายโดทงโบรกิูลโิกะ (Dotonbori Glico Sign) เป็นป้ายไฟนีออนรูปนักกรีฑา
กําลังวิ-งอยูบ่นลูว่ ิ-ง ซึ-งถกูตดิตั Vงมาตั Vงแต ่ปี ค.ศ.1935 นอกจากนีVยังมอีกีหนึ-งสญัลักษณ์สถานที-นัดพบ
กนัหลง นั-นก็คอื รา้นปคูานโิดราก ุ(Kani Doraku) ซึ-งมปียูักษ์ขยับแขนและลกูตาไดอ้กีดว้ย และหา้ม
พลาดสําหรับ ทาโกยาก ิอาหารทอ้งถิ-นของชาวโอซากา้ ที-มาถงึถิ-นแลว้ตอ้งลอง Original Taste 
รับรองไมผ่ดิหวงัแน่นอน 

คํ7า         อสิระรบัประทานอาหารคํ7าตามอธัยาศยั 
ที7พกั Sarasa Hotel Shinsaibashi หรอืเทยีบเทา่ระดบัเดยีวกนั  

   
วนัที7หา้  ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญี7ปุ่ น - ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6) 
  นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตคินัไซ โอซากา้ ประเทศญี7ปุ่ น 
09.50 น.   ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ แอรเ์อเชยี เอ็กซ ์เที7ยวบนิที7 XJ613 
13.50 น.     เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพ  
  พรอ้มความประทับใจ 

**สายการบนิมบีรกิารอาหารและเครื7องดื7มบนเครื7อง** 
 

สาํหรบัลกูคา้ทา่นทีMไมเ่อาต ัlวเครืMองบนิ  (JOINLAND)  
หกัออกจากราคาทวัร ์…(โปรดสอบถาม)… บาท/ทา่น 

 
*ทา่นใดมไีฟลท์บนิภายในประเทศตอ่ รบกวนจองเป็นสายการบนิแอรเ์อเชยีเทา่น ั[น*  

** ท ั[งนี[หากสายการบนิไฟลท์อนิเตอรเ์กดิเที7ยวบนิลา่ชา้ ทางบรษิทัจะรบัผดิชอบชดเชยคา่เสยีหายเฉพาะ
สายการบนิภายในประเทศที7เป็นสายการบนิเครอืเดยีวกนักบัไฟลท์อนิเตอร ์และรบกวนแจง้พนกังานขาย

ลว่งหนา้กอ่นทาํการซื[อต ั�วภายในประเทศทกุคร ั[ง  เพื7อประโยชนข์องตวัทา่นเอง ** 
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ใบจองทวัร ์ / BOOKING FORM 
รายการทัวร.์................................................................................. วนัเดนิทาง........................................ 

ชื-อผูต้ดิตอ่ (ผูจ้อง) .................................................................. โทร...................................................... 

จํานวนผูเ้ดนิทางทัVงหมด.................คน   (ผูใ้หญ.่...............ทา่น / เด็กอายตํุ-ากวา่ 12 ปี..............ทา่น) 

จํานวนหอ้งพักที-ใชทั้ Vงหมด.............หอ้ง  (TWIN........... /DOUBLE………... / SGL…….…… / TRIPLE.............) 

 
รายชื7อผูเ้ดนิทาง (กรณุากรอกชื7อไทยและองักฤษอยา่งถกูตอ้งตามหนงัสอืเดนิทาง เรยีงตามหอ้งพกั) 

 
หมายเหต ุ กรณุาแจง้ความประสงคอ์ื-นตามที-ทา่นตอ้งการ อาทเิชน่ 
อาหาร  ¨ ไมท่านเนืVอววั ¨ ไมท่านเนืVอหม ู ¨ ไมท่านสตัวปี์ก ¨ ทานมังสาวรัิต 

รายละเอยีดอื-นๆ .................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 
 
 

ขา้พเจา้รบัทราบเงื7อนไขในรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

ลงชื7อ.............................................................ผูจ้อง 
 

(..............................................................) 

ลํ า ด ั
บ ชื7อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ชื7อ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ (ว/ด/ป) 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    


